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Preinscripció als ensenyaments obligatoris curs 2022-2023: inici del període de 

presentació de sol·licituds 
 

 

Benvolguts i benvolgudes,  

Des d’avui dia 7 i fins el 21 de març, les famílies poden presentar les sol·licituds de preinscripció al 

segon cicle d’educació infantil i primària a través de la web de preinscripció. Durant aquest període, les 

famílies podran modificar la seva relació de centres i els criteris al·legats. El període per presentar la 

documentació s’allarga fins el 23 de març inclòs. 

Si hi ha famílies que ho necessiten, els hi podeu donar suport utilitzant el formulari de sol·licitud 

(electrònic o en suport informàtic). Per evitar problemes de saturació de la xarxa, s'ha habilitat una 

“cua” que gestiona l’accés a la sol·licitud. En acabar la presentació d'una sol·licitud, es pot indicar que 

se'n vol presentar una altra i no cal tornar a fer la “cua”.  

 

Novetats 

Enguany s'ha afegit una nova pantalla, sobre protecció de dades, a l'inici de la presentació de 

sol·licituds. És important tenir present que han de marcar el “xec” del padró perquè es puguin 

recuperar les dades de residència per a la puntuació de la proximitat. Si, per error, no es marca, 

caldrà que presentin el volant de convivència. 

 

Suport i punts d’atenció a les famílies 

Les famílies també poden rebre suport per fer la preinscripció a través de les oficines d'atenció del 

Consorci d’Educació de Barcelona, les oficines d’escolarització i les oficines temporals de suport al 

procés de preinscripció: enllaç web.  

 

Nota important 

Com estableix el decret d’admissió 11/2021 de 16 de febrer, els centres educatius no heu d'informar de 

la quantitat de sol·licituds que esteu rebent o heu rebut durant el procés de preinscripció (article 6.2 de 

la secció 3 relativa a transparència i informació del procediment). 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/inici/
https://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/contacta/on_som
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/informat
gestio
Ressaltat
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Normativa de referència: 

• DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de preinscripció i matrícula (articles 35 i 36). 

• RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 de febrer, de preinscripció i matrícula (article 3 i  article 2 

de l’annex 2). 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració, 

Barcelona, 7 de març de 2022 

 

Manel Diaz Blanch 

Cap del Servei de Gestió del Procés d’Escolarització 

Direcció d’Atenció a la Comunitat Educativa 

Consorci d’Educació de Barcelona 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8344/1836750.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8615/1892833.pdf

